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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med patienter i behov av palliativ vård möter 

dagligen död och döende i sitt arbete. Detta innebär såväl emotionella som yrkesmässiga 

utmaningar. Dock har studier visat att sjuksköterskorna inom denna vårdkontext inte upplever 

mer stress än andra.  

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av 

palliativ vård.  

Metod: Litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa artiklar publicerade mellan 2006- 2012. 

Vi har vid datainsamling använt oss av databaserna Cinahl, PubMed, Nursing Allied Health 

Source och Medline. I analysen har vi använt oss av Fribergs (2006) modell ”Att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”.  

Resultat: Fyra huvudteman har identifierats; Betydelsen av sjuksköterskans andlighet i 

vårdandet, Varför sjuksköterskan väljer just denna inriktning inom yrket, Att vara säker i sin 

yrkesroll och Betydelsen av vårdrelationen. Under dessa ingår nio subteman; Att utvecklas 

genom insikter, Att göra skillnad, Att känna tillfredsställelse i sitt arbete, Erfarenhetens 

betydelse, Kollegors betydelse, Kompetensens betydelse, Positiva effekter relaterat till 

relationen, Negativa effekter relaterat till relationen samt Hitta balans mellan yrkesliv och 

privatliv.     

Diskussion: I vår resultatdiskussion har vi kopplat A. Antonovskys begrepp KASAM för att 

öka förståelsen av de fynd vi gjort. Resultaten visade att sjuksköterskans motivation i sitt 

arbete uppstår genom hennes känsla av meningsfullhet vilket har påverkan på den vård 

hon/han ger. Utöver detta har vi också tittat på resultatet utifrån den palliativa vårdens fyra 

hörnstenar. 

Nyckelord: Sjuksköterskeperspektiv, Palliativ vård, död, döende, upplevelse, mening.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Abstract 
 

Background: Nurses´daily has to face death and dying in their work with patients in a 

palliative state.  This means both emotionell and workrelated challenges. However nurses in 

this context are not experiencing more stress then others. 

Aim: The aim is to describe nurses´experiences of caring for patients in a palliative state.  

Method: A litterature review based on ten qualitative articles published between 2006- 2012. 

To collect data we used the databases Cinahl, PubMed, Nursing Allied Health Source and 

Medline. We worked with Fribergs (2006) model ”Contribute to evidensbased care with a 

base in analyses of qualitative science” in the analysis.  

Result: Four main themes were identified; The meaning of the nurses´ spirituality in the care, 

Why the nurse choose to work in this field, To be certain in the professional role and The 

meaning of the caring relationship. In these are nine subthemes included; To evole through 

insights, Making a difference, To feel satisfaction in their work, The importance of 

experience, The importance of colleagues, The importance of competence, Positive effects 

related to the relationship, Negative effects related to the relationship samt Finding a balance 

between work and private life.     

Discussion: The results were discussed using the model KASAM by A. Antonovsky . The 

results shows that nurses´motivation in their work comes from their sense of meaningfulness 

which impacts the care that is given by him/her. In addition, we looked at the results from the 

four cornerstones in palliative care.  

Keywords: Nurse perspective, palliative care, death, dying, experience, meaning.  
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1 Inledning 

Sjuksköterskor som vårdar patienter i behov av palliativ vård arbetar ständigt i närvaro av 

döende människor och deras närstående. Hur påverkas man av att ständigt arbeta i ”dödens 

närvaro”? Vårt intresse för detta område väcktes under den palliativa verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) inom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), hösten 2011. Vi har erfarit 

att det finns en utbredd föreställning hos människor, både inom och utom vården, att det är 

tungt och krävande att arbeta inom palliativ vård. Frågor som ”hur orkar man med all död?” 

och uttryck som ” vad tungt det måste vara” har vi mött vid ett flertal tillfällen under vår 

praktikperiod. Med denna litteraturöversikt vill vi ta reda på om detta stämmer – hur beskriver 

sjuksköterskorna som vårdar palliativa patienter själva sina upplevelser? Vi blev också 

intresserade av att se vad som motiverar sjuksköterskan att arbeta inom just denna inriktning.  

 

2 Bakgrund  

Inte sällan ställs frågan hur människor orkar arbeta med vård i livets slutskede där närheten 

till och mötet med döden blir så påtaglig (Socialstyrelsen, 2004, s.65). Att arbeta som 

sjuksköterska inom palliativ vård kräver en bredd både i kunskap och i synsätt.  

Sjuksköterskor skall hantera svåra symtom som uppkommer, bemöta existentiella frågor 

och även stödja närstående (Friedrichsen, 2005, s.378). Harris, Flowers och Noble (2011) 

menar att samtidigt som palliativ vård är en specialitet som ”ger mycket tillbaka” till 

sjuksköterskorna, så bjuder yrket också på stora känslomässiga utmaningar. 

I denna litteraturöversikt innefattas sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter 

med behov av palliativ vård, oavsett om vården ägt rum inom palliativa enheter såsom 

hospice, på sjukhem, genom hemsjukvård eller på sjukhus. Nedan beskrivs en kortfattad 

definiering av begreppet palliativ vård och sjuksköterskans omvårdnad, hur den kan 

appliceras i många olika vårdsammanhang samt vad tidigare studier visat angående hur 

sjuksköterskan upplever sitt yrke och att detta påverkar kvaliteten på vården. 

 

2.1 Omvårdnad inom palliativ vård                                                                      

Fram till slutet av 1980-talet använde man sig, nationellt och internationellt, av begreppet 

terminal vård då man talade om vård av döende (Beck-Friis & Strang, 2005, s.13). 

Allteftersom har begreppet terminal vård ersatts av palliativ vård. Syftet med denna vård är att 

skapa förutsättningar för livskvalitet då bot inte längre är möjligt. Döden ses som en del av 
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livet, en normal process vilken man genom den palliativa vården vare sig påskyndar eller 

fördröjer. Den palliativa vården ska erbjuda patienten ett stöd att leva så aktivt som möjligt 

fram till döden, den ska också erbjuda familjen runt den döende stöd att hantera sin situation. 

Runt den döende skall man arbeta i ett palliativt team för att kunna möta de behov som 

uppstår (WHO, 2012). Den palliativa vården kan ges i hemmet, på sjukhus, sjukhem eller 

hospice. Detta är en vårdform som kräver mycket tid och förutsätter kunskap i palliativ vård 

och medicin, oavsett om vårdplatsen är hemmet eller på någon form av sjukvårdsanrättning 

(Beck-Friis & Österberg, 2005, s.205). 

Den palliativa vårdens vägledande fyra hörnstenar formuleras enligt följande; god 

symtomkontroll, fungerande teamarbete inklusive läkarinsats dygnet runt, kommunikation och 

relation och slutligen stöd till anhöriga (Beck-Friis & Österberg, 2005, s.205). 

Symtomkontrollen kan exempelvis innebära att man som sjuksköterska uppnår en god 

kontroll av svåra symtom som smärta, illamående, oro, depression och ångest 

(Socialstyrelsen, 2006). Det palliativa teamet innefattar läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, hemtjänstpersonal, diakoner, arbetsterapeuter, kuratorer med flera. Dessa 

skall antingen ingå i teamet eller kunna konsulteras utifrån patientens behov. Kommunikation 

och relation syftar dels på patientens förhållande gentemot närstående, dels på förhållandet 

gentemot vårdpersonal. Stöd till anhöriga är av stor vikt inom palliativ vård och bör så långt 

som möjligt utformas tillsammans med dem. Att stödja och avsätta tid till anhöriga är en 

viktig del i sjuksköterskans arbete (a.a.).                  

 Beck-Friis & Österberg (2005, s.205) betonar vikten av att palliativ vård skall vara lika 

effektiv oavsett var den äger rum någonstans – vare sig det sker i hemmet eller på någon form 

av palliativ enhet. En fungerande palliativ vård förutsätter att sjuksköterskan och resten av det 

palliativa teamet är tillgänglig dygnet runt och beredda att möta alla de svåra situationer och 

behov som kan uppstå (a.a.). I Socialstyrelsens rapport Vård i livets slutskede (2006) 

framhåller man att god palliativ vård inte bara är beroende av hur tillgänglig denna vårdform 

är för patienterna. Kvaliteten och innehållet av vården är minst lika viktiga.  

Sjuksköterskor inom palliativ vård har många funktioner (Friedrichsen & Petersson, 2005, 

s.259). Det är ofta sjuksköterskorna som gör en första behovsbedömning av patientens 

situation, utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner. Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan tidigt kan identifiera symtom och signaler hos patienten för att kunna arbeta 

förebyggande och förhindra symtom. Detta arbete innebär bland annat en aktiv 
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kommunikation med patient och anhöriga för bedömning av olika symtom, användning av 

olika bedömningsinstrument och dokumentation av symtom (a.a.). 

 

2.2 Sjuksköterskans upplevelse och vårdens kvalitet  

Att vårda döende patienter har stor påverkan på sjuksköterskan, både privat och i yrket. 

Sjuksköterskans tankar om sig själv påverkar vården (Pereira, Fonseca & Carvalho, 2011; 

Zargham-Boroujeni, Mohammadi, Haghdoost-Oskouie & Sandberg, 2008). De arbetar i en 

utmanande miljö med många etiska beslut rörande död och döende (Pereira et al. 2011). I en 

studie av Braun, Gordon och Uziely (2010), så undersöker författarna sambandet mellan 

personliga attityder gentemot död och döende och vården som ges till patienterna. Studien 

visar på att attityder gentemot döden och döendet kan påverka vårdarens beteende (a.a.).  En 

medvetenhet om sina egna reaktioner gentemot patienter och deras närstående har avgörande 

betydelse för all vårdpersonal inom den palliativa vården (Simon, Ramsenthaler, Bausewein, 

Krischke & Geiss, 2009). Författarna beskriver vidare också hur vårdarens syn på sig själv 

och sin omvärld utgör en grund för dennes handlingar och tankar (a.a.). En studie av Strang, 

Strang & Ternestedt (2002) visar att sjuksköterskor känner osäkerhet inför att möta patienters 

existentiella och andliga behov.  

Många tidigare studier har fokuserat på stress och utbrändhet hos sjuksköterskor (Payne, 

2001; Pereira et al. 2011). I dessa studier har författarna kommit fram till att sjuksköterskorna 

inom palliativa kontexter inte är mer stressade än andra sjuksköterskor i andra kontexter 

(a.a.). Sjuksköterskor är dock en grupp som uppger en hög nivå av stress i arbetet, vilket 

påverkar individens hela livsvärld och därmed också vården av patienterna (Edward & 

Hercelinskyj, 2007). Utbrändhet hos sjuksköterskorna påverkar förutom dem själva, också 

patienterna och dess närstående och i slutändan hela vårdteamet tillsammans och därmed hela 

vården (Pereira et al. 2011). Stress som leder till utbrändhet karakteriseras av hög emotionell 

påfrestning och det som uppfattades som den mest problematiska stressfaktoren var ”död och 

döende” (Payne, 2001). Sjuksköterskan inom den palliativa kontexten har troligtvis utvecklat 

sitt sätt att hantera svårigheter i högre utsträckning för att undvika stress och utbrändhet, 

vilket kan förklara varför sjuksköterskor inom denna kontext inte är mer stressade än andra 

(Payne, 2001; Edward & Hercelinskyj, 2007).  
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2.3 Problemformulering 

Det finns inte så många tidigare studier som lägger vikt på den genuina upplevelsen av hur 

sjuksköterskan upplever det att vårda patienter i behov av palliativ vård. En sjuksköterska 

med ansvar för patienter med behov av palliativ vård ställs inför stora utmaningar, både 

känslomässigt och professionellt. För att kunna få adekvat stöd i yrket så behövs kunskap och 

förståelse kring dessa känslor för att förebygga en negativ påverkan på vården. Att som 

sjuksköterska vara medveten om och reflektera över sina egna känslor och handlingar skapar 

förutsättningar för en hög kvalitet på vården.  

 

3 Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av palliativ 

vård.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt  

Antonovskys begrepp KASAM har valts som utgångspunkt eftersom det kan användas för att 

förklara hur sjuksköterskan påverkas av sin upplevelse av att vårda döende. I bakgrunden har 

det framkommit att arbetet med patienter i behov av palliativ vård ställer stora känslomässiga 

och yrkesmässiga krav på sjuksköterskan. Utifrån KASAM-begreppet förklaras hur 

sjuksköterskan uppfattar sitt yrke med de krav och utmaningar det bjuder samt vad som 

motiverar henne i vårdandet.  Antonovskys modell; KASAM är inte vårdvetenskaplig, men de 

begrepp den innefattar, vilka beskrivs nedan, kan användas för att förstå sjuksköterskans sätt 

att se på och hantera sina upplevelser i yrket. Hur hon ser på och hanterar sina upplevelser har 

betydelse för hennes vårdande.  

Antonovsky (2005, s.15-16) beskriver vad det är som påverkar människans förmåga att 

hantera livets olika stressorer och påfrestningar. Att utsättas för stressorer leder till ett 

spänningstillstånd vilket vi måste hantera och det är vår förmåga att hantera dessa stressorer 

som är avgörande för vad konsekvenserna för vår hälsa blir. Antonovsky (2005, s. 57) 

definierar stressorer som ”krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller 

automatiska adaptiva responser på”. För att göra de stressorer vi utsätts för begripliga 

utvecklade Antonovsky begreppet KASAM – känsla av sammanhang. Antonovsky (2005 s. 

46) förklarar KASAM som att känslan av sammanhang uttrycker hur vi upplever utmaningar 

och vår förmåga att hantera dessa. Genom våra erfarenheter och upplevelser skapas med tiden 
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en känsla av sammanhang och därigenom en tillit till att vår inre och yttre värld är förutsägbar 

(Antonovsky 2005, s.17). Begreppet KASAM är uppbyggt av tre komponenter – begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (2005, s.43-45). Med begriplighet syftar Antonovsky (2005, 

s.44) på i vilken utsträckning en person upplever stimuli, yttre och inre, som möjliga att gripa 

rent förnuftsmässigt. Man upplever en viss information som ordnad, sammanhängande, 

strukturerad och tydlig (a.a.). En person med hög känsla av begriplighet ser påfrestningar som 

förutsägbara eller möjliga att förklara och ordna. Den andra komponenten hanterbarhet 

definierar Antonovsky (2005, s.45) som i vilken grad man har resurser med vars hjälp man 

kan möta de krav som ställs genom de stimuli man möts av. Dessa resurser kan antingen 

finnas hos sig själv eller hos andra i ens närhet, som exempelvis närstående, kolleger eller 

någon annan man känner tillit till (a.a.). Den sista KASAM-komponenten meningsfullhet, 

vilken författaren själv betraktar som en motivationskomponent, syftar på i hur stor 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig mening, att de krav man ställs inför är 

värda att lägga energi på, värda att ägna engagemang och hängivelse på samt att man kan 

uppleva kraven som välkomna utmaningar istället för bördor (Antonovsky, 2005, s.46).  

 I denna studie kommer, som tidigare nämnts, Antonovskys begrepp hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet att relateras till de resultat vi finner. Dessa begrepp kan hjälpa 

oss att förstå sjuksköterskans upplevelser av arbetet med människor i livets slutskede och 

därigenom skapa förutsättningar för en bättre vård. I resultatdiskussionen tydliggörs detta 

genom att resultatet kopplas till dessa begrepp och visar hur sjuksköterskan påverkas av sina 

känslor av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i sitt arbete.  

 

5 Metod 

Genom en kvalitativ litteraturöversikt har fenomenet ”sjuksköterskans upplevelse” studerats i 

denna studie. Arbetet är baserat på tio vetenskapliga artiklar vars syfte motsvarat vårt syfte 

och som utgår från sjuksköterskors perspektiv. Den kvalitativa ansatsen valdes eftersom det 

var sjuksköterskornas upplevelser som var intressanta. Enligt Friberg (2006, s.24) ligger vid 

en kvalitativ studie fokus på fenomenets egenskaper, vilka innebörder människan lägger i 

detta och vilken betydelse fenomenet har för människor.  
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5.1 Urval 

Följande urvalskriterier har valts för vår litteraturöversikt; kvalitativa artiklar som inbegriper 

sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda palliativa patienter har inkluderats. Vården kunde 

ha ägt rum på hospice, inom palliativa enheter, på sjukhem i hemmet eller sjukhus. 

Förklaringen till valet av kvalitativa artiklar är att det var sjuksköterskans upplevelser som var 

av intresse. I artiklarna ligger fokus på beskrivna upplevelser av att vårda palliativa patienter. 

Endast artiklar med beskrivningar ur ett sjuksköterskeperspektiv valdes ut. Artiklarna är 

författade år 2006-2012, denna tidsbegränsning valdes för att i studien få arbeta med färska 

forskningsrapporter. Ett särskilt geografiskt område har ej valts då detta skulle begränsat 

sökresultatet i alltför stor utsträckning. Endast engelska artiklar söktes då detta är ett språk 

som behärskas av författarna. Kvantitativa artiklar valdes bort med tanke på studiens syfte 

samt med tanke på Fribergs (2006, s.105) modell som valts att arbeta efter.  

 

5.2 Litteratursökning 

Artiklar har sökts i följande databaser; Cinahl, PubMed, Nursing Allied Health Source och 

Medline, vilka presenteras i en sökmatris- se bilaga 1. Dessa källor har valts för att dess 

innehåll ger tillgång till vårdvetenskapliga artiklar relevanta för arbetet med studien. 

Merparten av artiklarna hittades i Cinahl som enligt Polit & Beck (2010, s.175-176) är en 

viktig databas för sjuksköterskor. Här finns så gott som all engelskspråkig vårdvetenskaplig 

litteratur från 1982 och framåt samlad. Följande primära sökord har använts; palliative care, 

nurse perspective, dying, death, meaning och experience. Genom en Boolesk sökteknik 

användes sökoperatorerna AND, som kopplar ihop sökord, samt OR, som används för att få 

träffar på synonymer (Östlundh, 2006, s.59). Förutom de urvalskriterier som finns beskrivna 

ovan valdes de slutgiltiga resultatartiklarna utifrån att deras syfte ska överensstämma med det 

syfte som angivits för detta arbete. För att vara förvissade om att artiklarna är av god kvalitet 

har hjälpfunktionen Peer Reviewed använts. Detta innebär enligt Friberg (2006, s.66) att 

endast artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter fås fram. Dock säger det ingenting om 

huruvida artikeln är vetenskaplig eller inte. Med detta i åtanke kontrollerades att artiklarna 

som användes inte var så kallade editorials, som är redaktörsförfattade, eller nyheter (a.a.). 

Vidare tittades på hur artiklarna var utformade. Enligt Friberg (2006, s.37-38) skall 

vetenskapliga artiklar uppfylla vissa krav och utformas enligt bestämda regler. En 

vetenskaplig artikel ska redovisa ny kunskap, vara möjlig att granska, ha varit utsatt för 
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bedömning och publiceras på engelska (a.a.). Utöver nämnda databaser har även manuella 

sökningar utifrån artiklars referenslistor gjorts då resultatet från databassökningarna inte var 

tillräckligt stort. Detta resulterade i tre relevanta artiklar. För att kunna göra en första 

översiktlig bild av artiklarnas innehåll började sammanfattningen eller abstractet läsas i varje 

vald artikel. Här kom också information fram om artiklarnas syfte vilket har hjälpt till i 

arbetet med att välja respektive välja bort artiklar med relevans för denna studies syfte. 

Artiklar som funnits relevanta har sedan kvalitetsgranskats enligt Friberg (2006, s.109-110). 

Därefter har de lästs grundligt i sin helhet ett flertal gånger. Norstedts (1997) svensk-engelska 

ordbok har varit behjälplig vid översättningen från engelska till svenska. 

 

5.3 Dataanalys 

Efter det slutliga valet av resultatartiklar, vilka sammanställts i en matris – se bilaga 2, lästes 

dessa igenom grundligt ett flertal gånger enligt Friberg (2006, s.110) för att säkerställa att en 

förståelse verkligen uppstod om artiklarnas innehåll. Fokus låg på varje artikels resultat.   

 Resultattexterna i artiklarna översattes från engelska till svenska, med hjälp av Nordstedts 

lexikon, identifierades sedan utifrån likheter och skillnader. Genom att plocka ner varje 

resultats text i små enheter som sorterades i grupper utefter sitt innehåll så skapades teman. 

Enheter vars innehåll inte var relevant för syftet sorterades bort. Grupperingarna av enheterna 

blev subteman som grupperades i större huvudteman. Då dessa identifierats lästes varje tema 

igenom flera gånger tillsammans med deras respektive subteman för att skapa en förvissning 

och förståelse av vad de handlade om och att de var placerade på rätt plats. Efter detta 

skapades en skiss av resultatet i datorn och huvudteman samt subteman fick rubriker utifrån 

dess innehåll. Slutligen bearbetades resultattexten för att bli så tydlig och läsbar som möjligt 

(Friberg, 2006, s.112). Slutresultatet lästes också det igenom flera gånger och jämfördes med 

innehållet i artiklarnas resultat för en förvissning om att inget missats eller missförståtts av 

innehållet. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar är granskade och godkända av ett etiskt råd/ review board, vilket 

framkommer i varje artikel. Alla deltagare i studierna har givit sitt samtycke till medverkan.  

För en förvissning om att artiklarna är av god kvalitet har Fribergs (2006) modell för 

granskning av artiklars kvalitet (s.109-110) följts och utifrån detta har artiklar valts som skall 
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inkluderas i arbetet. Då samtliga artiklar i studien är skrivna på engelska har Norstedts (1997) 

engelska ordbok använts vid översättning. Trots detta finns en medvetenhet om att en viss risk 

för feltolkningar föreligger. Då vi båda är kvinnor mitt i livet har vi såväl personliga som 

yrkesmässiga erfarenheter av sjukdom och död. Detta har givit oss en viss förförståelse på 

området, vilket kan ses som att en risk för förutfattade meningar föreligger. Under arbetets 

gång har dock det yttersta gjorts för att lägga denna förförståelse åt sidan för att kunna 

genomföra en kritisk och neutral granskning av artiklarna.     

 

7 Resultat 

Upplevelsen av att arbeta med palliativa patienter gav fyra huvudteman. Under Betydelsen av 

sjuksköterskans andlighet beskrivs sjuksköterskornas upplevelser som rör hennes värderingar, 

övertygelser, hur hon ser på döden och hur detta påverkar henne i vården. Under Varför välja 

just denna inriktning inom yrket beskrivs hur sjuksköterskorna tänker kring sitt yrkesval i tre 

subteman; Att utvecklas genom insikter, Att göra skillnad samt Att känna tillfredsställelse i sitt 

arbete. Under Att vara säker i sin yrkesroll beskrivs erfarenhetens, kompetensens och 

kollegornas betydelse för hur sjuksköterskorna upplever sitt arbete i tre subteman; 

Erfarenhetens betydelse, Kollegors betydelse samt Kompetensens betydelse. Under Betydelsen 

av vårdrelationen framkommer hur relationen påverkar sjuksköterskan både yrkesmässigt och 

privat och vikten av att ha en balans där emellan i tre subteman; Positiva effekter relaterat till 

relationen, Negativa effekter relaterat till relationen samt Hitta balans mellan yrkesliv och 

privatliv.  

 

7.1 Betydelsen av sjuksköterskors andliga/existensiella reflektioner i vårdandet  

Sjuksköterskor upplevde att arbetet med döende patienter ledde till reflektioner hos dem 

själva, vilket i sin tur gav dem olika insikter runt sina egna känslor och värderingar. Många 

upplevde också hur vårdandet av döende gav dem en högre medvetenhet om sin egen 

andlighet. Religiösa tankar visade sig vara viktiga för många. Sjuksköterskorna såg på döden 

och döendet på olika sätt beroende på sina värderingar och övertygelser. De upplevde att de 

fick en högre medvetenhet om sin egen andlighet genom vårdandet. Genom sin dagliga 

kontakt med död och döende värdesatte sjuksköterskorna livet högre (Barnard, Hollingum & 

Hartfiel, 2006; Ablett & Jones, 2006), och genom att försöka sätta sig själv i ”patientens skor” 
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eller på annat sätt identifiera sig med patienten, så väcktes tankar om att ”detta kan hända mig 

med” (Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Williams-Domian, 2010).   

Funderingar uppstod kring deras egen död, vilket ledde till en insikt hos sjuksköterskorna i 

att det är viktigt att leva i nuet och göra det bästa av livet idag (Barnard et al.2006; Ablett & 

Jones 2006). Dessa existentiella reflektioner bidrog också till att de lättare förstod behoven 

hos patienter och deras anhöriga (Ablett & Jones 2006). Att vara uppmärksam på sin egen 

andlighet underlättade vårdandet när sjuksköterskorna kämpade med motstridiga känslor och 

gjorde att de kände sig starka i sin yrkesroll (Gerow et al. 2010; Mitchell, Sakraida, Dysart-

Gale & Gadmer, 2006). Att sedan få reflektera kring patientens död och döende skapade en 

känsla av tröst och ett bra avslut (Peterson et al. 2010b). 

Religiösa tankar upplevdes som viktiga för sjuksköterskan och deras tro hjälpte dem att 

sätta patientens död i ett mer begripligt perspektiv (Wu & Volker, 2009; Gerow et al. 2010). 

Om sjuksköterskan hade en religiös eller andlig tro på ”ett liv efter detta”, så fördjupades den 

som ett resultat av upplevelserna kring vården av döende patienter. En del kände sig ”ledda” i 

vårdandet av sin tro/andlighet (Gerow et al. 2010). Genom sina övertygelser upplevde 

sjuksköterskan det lättare att se på döden som en naturlig del av livet, vilket gjorde den mer 

konfronterbar (Peterson et al. 2010b; Mitchell et al. 2006). Några sjuksköterskor trodde att allt 

som händer, det händer av en anledning. Andra hade tankar om att patienten efter sin död är 

på en ”bättre plats” och att bara skalet är kvar . Vissa sjuksköterskor beskrev döden som en 

spirituell form av liv (Barnard et al. 2006), och andra beskrev den på ett rent medicinskt sätt 

relaterat till patientens fysiska tillstånd, då detta gjorde det lättare för dem att förhålla sig till 

upplevelsen (Mitchell et al. 2006; Peterson et al. 2010b). Personliga övertygelser och 

värderingar hos sjuksköterskan visade sig påverka vården av döende patienter genom att de 

hjälpte sjuksköterskan att skapa en mening i sitt yrkesutövande och privatliv (Barnard et al. 

2006). 

 

7.2  Sjuksköterskors motivering till val av inriktning inom yrket  

Sjuksköterskorna gjorde ett aktivt val av yrket då det gällde att vårda döende patienter, en del 

upplevde det även som ett kall. I sitt arbete upplevde sjuksköterskan att hon hade möjlighet att 

göra skillnad, och även fast yrket ofta upplevdes känslomässigt krävande, så beskrev flera 

också att de upplevde arbetstillfredsställelse.  
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7.2.1 Att utvecklas genom insikter  

Sjuksköterskorna upplevde att de utvecklades både på ett personligt plan och yrkesmässigt 

genom att arbeta med döende patienter. De uppgav att de förändrades och växte som 

människor av upplevelserna kring vården (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Gerow et al. 2010). 

När de vårdade de döende, så kom de att reflektera kring sina egna känslor och värderingar. 

Dessa reflektioner skapade möjligheter hos sjuksköterskorna att hitta sin egen mening rörande 

liv och död (Wu & Volker 2009).  Detta kunde dock vara svårt ibland eftersom det utmanade 

sjuksköterskan både yrkesmässigt och personligt att möta döende, och speciellt om 

patienterna led (Hov et al. 2009). De upplevde att de inte alltid hade full kontroll på 

situationer där patienten var i döendefasen, men att de ändå kunde acceptera sina egna 

begränsningar och sin egen mänsklighet (Peterson et al. 2010b; Arnaert & Wainwright 2008). 

Genom dessa upplevelser och insikter så förändrades sjuksköterskorna som människor och 

uppgav att de kände de en stor tacksamhet (Gerow et al. 2010).   

 

7.2.2 Att göra skillnad  

Sjuksköterskorna ansåg att det var ett aktivt val att börja arbeta med palliativa patienter 

(Ablett & Jones 2006). En del upplevde det som ett kall eller att yrkesvalet varit förutbestämt 

(Gerow et al. 2010; Wu & Volker 2009). Upplevelser av att man i arbetet ger hela sin kropp, 

själ och ande beskrevs (Wu & Volker 2009). Sjuksköterskorna uppgav att de ständigt strävade 

efter att göra ”rätt och gott” samtidigt som de ibland fick föra en ensam kamp i patientens 

intresse. De erfor en känsla av både säkerhet och osäkerhet i vårdandet (Hov et al. 2009).  

Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att ”göra skillnad” för patienterna, och även ett stort 

engagemang med en strävan efter att ge den bästa möjliga vården till de döende patienterna. 

De såg det som ett privilegium att få vårda patienterna och det upplevdes viktigt att få erbjuda 

”en god död” (Ablett & Jones 2006), vilket kunde orsaka bekymmer för sjuksköterskorna då 

de oroade sig över att få tiden att räcka till alla sina patienter (Peterson et al. 2010a). 

 

7.2.3 Att känna tillfredsställelse i sitt arbete  

Sjuksköterskorna upplevde det som positivt att arbeta inom palliativ vård, och med de 

utmaningar och variationer som olika patienters behov medförde (Ablett & Jones 2006). Att 

ha stöttande kollegor, en hanterbar arbetsbelastning med tid att lyssna på och tala med 

patienter samt en trevlig arbetsmiljö upplevdes som förutsättningar för arbetstillfredsställelse 
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(Ablett & Jones 2006). De utbyten som skedde mellan team, patienter och anhöriga ansågs 

som positivt och lärorikt (Arnaert & Wainwright 2008).     

Vården av döende upplevdes som krävande och emotionell, vilket kunde leda till att 

yrkesvalet ibland ifrågasattes av sjuksköterskorna (Wu & Volker 2009; Arnaert & 

Wainwright 2008). Trots viss tvekan angående val av yrke emellanåt, så upplevde 

sjuksköterskorna att de blivit mer empatiska, känsliga, mjuka och mer medvetna om sig själva 

efter att ha arbetat med vård av döende (Wu & Volker 2009). Sjuksköterskorna uttryckte att 

de ville fortsätta arbeta inom området och att de fann det tillfredsställande (Ablett & Jones 

2006). 

 

7.3 Att vara säker i sin yrkesroll    

Erfarenhet medförde en ny förståelse som hjälpte sjuksköterskorna att hantera och möta olika 

sidor av arbetet. För oerfarna sjuksköterskor var det viktigt att ha mer erfarna kollegor att 

diskutera med. Stöd från kollegor var viktigt oavsett erfarenhet för att kunna känna en 

säkerhet. Sjuksköterskorna upplevde sin kompetens som värdefull men att den ibland 

ifrågasattes av andra och av sjuksköterskorna själva. 

 

7.3.1 Erfarenhetens betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att genom erfarenhet så skapades en förståelse för livets alla sidor. 

Denna erfarenhet gjorde att det blev lättare att vårda döende patienter och lägga undan känslor 

vid behov trots att det är ett krävande och emotionellt tungt arbete (Arnaert & Wainwright 

2008; Peterson et al. 2010b). Sjuksköterskorna ansåg inte att de blev mindre känslomässigt 

påverkade av erfarenheterna, däremot lärde de sig med tiden att skydda sig själva (Arnaert & 

Wainwright 2008).  

När erfarenhet saknades så kunde det bidra till kommunikationssvårigheter med patienten 

och/eller dennes anhöriga, och till att sjuksköterskorna upplevde en rädsla över att patienten 

skulle få bristande vård (Peterson et al.2010a). Avsaknaden av erfarenhet kunde skapa ångest 

hos den nyutexaminerade sjuksköterskan och leda till att hon försökte undvika den döende 

patienten på grund av rädsla över själva dödsögonblicken (Hov et al. 2009). 

 De första erfarenheterna inom yrket kunde bli normgivande för sjuksköterskorna, alla 

mindes de sina första dödsfall och de ansåg att detta påverkade deras framtida vård av döende 

patienter (Gerow et al. 2010; Ablett & Jones 2006). Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda 
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döende patienter påverkades av om de bar med sig positiva erfarenheter av vården där de fick 

mycket stöd, eller om de hade negativa erfarenheter där de kände sig isolerade, hjälplösa och 

utan stöd. Vid erfarenhet av negativa upplevelser, så kunde sjuksköterskor bära med sig 

känslor och tankar om skuld i många år (Gerow et al. 2010). För att få positiva upplevelser i 

början av sitt yrkesliv, så blev förebilder viktiga för utvecklingen av de nya sjuksköterskornas 

förmåga att handskas med död och döende. De mer erfarna sjuksköterskorna upplevdes som 

bra förebilder som kunde ge särskilt stort stöd (Gerow et al. 2010; Peterson et al. 2010b). Om 

inte någon förebild fanns, så uppstod ofta förvirring hos sjuksköterskorna, då de kunde 

behöva hjälp av andra att tolka sina upplevelser (Gerow et al. 2010). Genom att se på andra, 

så kan man lära sig(Arnaert & Wainwright 2008).  

 

7.3.2 Kollegors betydelse   

 Kollegorna var viktiga för att sjuksköterskorna skulle uppleva stöd och uppbackning (Wu & 

Volker 2009; Barnard et al. 2006; Arnaert & Wainwright 2008). Genom diskussion med 

kollegorna så upplevdes en större säkerhet i yrkesutövningen (Hov et al. 2009), och genom att 

få tala med varandra om sina tankar och känslor som uppkommer kring vården av patienterna 

skapades en känsla av att inte vara ensam (Wu & Volker 2009; Ablett & Jones 2006). Detta 

gjorde det lättare att inte bli alltför känslomässigt påverkad i sitt arbete (Gerow et al. 2010).  

Kollegorna upplevdes vara som en familj där alla ser varandra, och där alla har ett band 

som bara kan uppstå via gemensamma upplevelser och erfarenheter kring död, stress och 

lidande (Barnard et al. 2006; Arnaert & Wainwright 2008; Peterson et al. 2010b). Det 

upplevdes lätt att prata med sina kollegor eftersom de var med om samma sak och arbetade 

mot samma mål (Barnard et al. 2006)., och om konflikter uppstod mellan kollegorna, så 

skapade detta en stor påfrestning för sjuksköterskan (Hov et al. 2009). Om kommunikationen 

mellan sjuksköterskorna inte fungerade och om deras åsikter skiljde sig åt kring vården, så 

uppstod frustration och osäkerhet eftersom sjuksköterskorna då ibland kunde ifrågasätta sin 

egen kompetens (Hov et al. 2009; Pavlish & Ceronsky 2009). För att samarbetet skulle 

fungera, så krävdes en icke fördömande attityd gentemot varandra (Arnaert & Wainwright 

2008).  
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7.3.3 Kompetensens betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde en professionell stolthet och att deras kunskaper var värdefulla 

och unika (Hov et al. 2009; Arnaert & Wainwright 2008). Upplevelsen av att vara 

sjuksköterska innebar även en känsla av ett stort ansvar och en vilja att ha kontroll (Ablett & 

Jones 2006). De upplevde en press över att vara kunniga inom yrket, vilket kunde kännas 

tungt ibland när de inte alltid hade alla svar på patienternas frågor. När sjuksköterskorna inte 

kunde svara på frågor och blev avvisad i sin konsultation av läkare ökade osäkerheten.  

Sjuksköterskorna upplevde också att deras kompetens och kunskap ibland förbisågs eller 

ifrågasattes av läkare eller sig själva, vilket skapade en upplevelse av att vara underskattade 

(Arnaert & Wainwright 2008; Hov et al. 2009; Peterson et al. 2010a).  

Om sjuksköterskorna behövde en hjälpande hand kunde de ifrågasätta sin kompetents 

(Arnaert & Wainwright 2008). Ett sådant ifrågasättande uppstod också när vården blev 

avbruten och de förlorade sin kontroll, vilken de upprätthöll delvis genom sin basala 

omvårdnad av patienten (Gerow et al. 2010). 

Sjuksköterskorna ansåg att det också ingick i deras uppgifter att upptäcka subtila detaljer 

som kunde visa på outtalade behov hos patienten (Pavlish & Ceronsky 2009). Denna viktiga 

intuitiva kompetens, som att veta när man bör stanna hos patienten eller när man bör gå, 

uppstod genom erfarenheterna av vårdrelationer, (Barnard et al. 2006; Hov et al. 2009). 

 

7.4 Betydelsen av vårdrelationen 

Sjuksköterskorna beskrev dels att de upplevde att relationen med patienten och närstående 

gav dem bekräftelse, stöd och hur hon kände sig hedrad över att få vårda patienten, dels hur 

de i relationen också kunde uppleva känslor av sårbarhet, oro och sorg i sina vårdrelationer. 

 

7.4.1 Positiva effekter relaterat till relationen  

Sjuksköterskorna uttryckte en genuin oro och omtanke om sina patienter (Hov et al. 2009; 

Peterson et al. 2010a), det upplevdes viktigt att göra ”det som var rätt och bra” och att ha en 

förmåga att kunna lösa allt. Sjuksköterskorna kunde känna sig allierad med patienten (Hov et 

al. 2009; Gerow et al.2010) och upplevde ibland att de hade förmåga att förstå önskningar hos 

patienten som var outtalade (Pavlish & Ceronsky 2009; Hov et al. 2009). Sjuksköterskorna 

var måna om att visa patienten och deras anhöriga omtanke genom att vara ärliga vilket man 

menade lägger grunden för tillit i relationen. Att ha en förståelse för var patienten befinner sig 
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i sin sjukdom, fysiskt och mentalt, uttrycktes också som viktigt (Pavlish & Ceronsky 2009). 

Relationen med patient och anhöriga upplevdes som givande och värdefull då 

sjuksköterskorna erhöll bekräftelse och stöd, de gav dem också kunskaper och erfarenheter 

vilka de värdesatte. Relationerna beskrevs som ett ”givande och tagande” och detta 

överträffade en rent yrkesmässig relation (Gerow et al. 2010; Wu & Volker 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde ofta relationen till patienten som djup. Relationen beskrevs ibland 

som en resa tillsammans med patienten (Barnard et al. 2006), att man var där från början och 

hela vägen till slutet (Pavlish & Ceronsky 2009). 

 Att kunna ge patienten en god, holistisk och professionell vård (Wu & Volker 2009; 

Peterson 2010b) upplevdes som tröstande och tillfredsställande för sjuksköterskorna (Hov et 

al. 2009). Då sjuksköterskorna kunde hjälpa patienten och dennes närstående att förbereda sig 

inför den förestående döden kunde de också uppleva tillfredsställelse i sitt arbete och fick 

kunskaper som de kunde ha hjälp av i sitt eget privatliv (Wu & Volker 2009). 

Sjuksköterskorna upplevde också att patientens och dennes närstående gav henne hjälp att 

handskas med patientens död (Peterson et al. 2010b). Sjuksköterskorna uttryckte en strävan 

efter att stötta, hjälpa, uppfylla önskningar och leva upp till patientens förväntningar i största 

möjliga mån (Wu & Volker 2009; Peterson et al. 2010a; Barnard et al. 2006). Att vårda 

döende patienter innebar en upplevelse av att göra allt man kan för att ge patienten en ”god 

död” och sjuksköterskorna kände sig hedrade och glada när detta åstadkommits (Hov et al. 

2009; Barnard et al. 2006).   

 

7.4.2 Negativa effekter relaterat till relationen 

Sjuksköterskorna upplevde en sårbarhet i sin kamp för patientens bästa eftersom relationerna 

ofta var djupa (Hov et al. 2009; Barnard et al. 2006). Det uttrycktes en oro och rädsla för att 

relationen skulle bli för intensiv, vilket kunde få till följd att sjuksköterskorna då inte skulle 

kunna hantera sina känslor (Peterson et al. 2010a).                                                                                 

Sjuksköterskornas engagemang i patienten kunde bli en källa till stress (Hov et al. 2009) 

och upplevelser av meningslöshet och skuld uppstod vid tillfällen då man trots att man gjort 

allt som stod i sin makt inte kunnat lindra patientens lidande (Wu & Volker 2009; Hov et al. 

2009). Dessa känslor kunde få till följd att sjuksköterskorna i mindre utsträckning anknöt till 

patienten för att lättare kunna glömma och gå vidare till nästa patient (Peterson et al. 2010b). 



15 (34) 

 

Fokus kunde då istället läggas på det praktiska arbetet eftersom det upplevdes som lättare än 

att tala med patienten om döden (Hov et al. 2009).   

Många sjuksköterskor upplevde sorg och förlust vid patienternas död (Barnard et al. 2006; 

Gerow et al. 2010; Ablett & Jones 2006) och ofta var förlusten beroende av graden av 

anknytning till patienten. I de fall sjuksköterskorna identifierade sig själva med patienten så 

upplevdes förlusten större. En del av sjuksköterskorna kände att de inte fick visa känslor och 

gråta utan att de som professionella yrkesutövare förväntades säga adjö och gå vidare till 

nästa patient.  De obearbetade känslor som då kunde uppstå var ibland en källa till ångest för 

sjuksköterskorna. En del upplevde det lättare att acceptera döden om patienten lidit mycket 

och det var då även lättare att ”släppa taget” om patienten (Gerow et al. 2010; Mitchell et al. 

2006).  

Sjuksköterskorna kände ofta konflikt i sina känslor rörande närhet till patienten eftersom 

en distans ofta upplevdes nödvändig i vårdandet . Balansen mellan närhet och distans till 

patienten upplevdes som svår av sjuksköterskorna (Gerow et al. 2010; Peterson et al. 2010a; 

Hov et al. 2009), ibland var de tvungna att hålla tillbaka sin sårbarhet och ibland gick det bra 

att visa den (Gerow et al. 2010). Att gråta tillsammans med de närstående och få tröst genom 

dem upplevdes gå bra ibland (Peterson et al. 2010b; Wu & Volker 2009), men då skulle det 

ske på ett kontrollerat sätt som inte skulle upplevas som inkräktande på de anhörigas 

sorg(Arnaert & Wainwright 2008; Ablett & Jones 2006). I patientens övergång mellan liv och 

död upplevde sjuksköterskorna det som en stor utmaning att hjälpa patienten att trots sitt 

lidande se en mening i sitt liv (Wu & Volker 2009).  

 Känslor som ilska och motstridiga åsikter hos de anhöriga upplevdes som svåra att 

handskas med (Wu & Volker 2009; Arnaert & Wainwright 2008). Efter en patients död så 

kunde det kännas stressfyllt att hantera de närståendes reaktioner (Ablett & Jones 2006; 

Arnaert & Wainwright 2008).  

De flesta sjuksköterskor upplevde att de klarade av att handskas med svåra situationer utan 

att bli överväldigade (Arnaert & Wainwright 2008), och de såg vårdrelationerna som positiva 

trots de emellanåt svåra känslor som kunde uppstå (Gerow et al. 2010).  

 

7.4.3 Hitta balans mellan yrkesliv och privatliv  

Då arbetet ibland upplevdes som svårt och då många känslor följde med hem efter arbetets 

slut var det viktigt att på hemmaplan ha relationer som gav stöd (Barnard et al. 2006; Wu & 
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Volker 2009; Ablett & Jones 2006). Samtidigt betonade sjuksköterskorna vikten av att inte 

låta upplevelser från arbetet påverka privata relationer (Barnard et al. 2006). Eftersom arbetet 

var känslomässigt krävande beskrev sjuksköterskorna vikten av att tänka på sig själva, sätta 

gränser och skapa en balans mellan arbete och privatliv. För att inte gå hem och gråta behövde 

sjuksköterskorna ibland ”stänga av” känslorna (Ablett & Jones 2006; Peterson et al. 2010b), 

en del patienter påverkade dock sjuksköterskorna i så stor utsträckning att denna 

gränsdragning blev svår (Hov et al. 2009).   

 

8 Diskussion 

I metoddiskussionen tas metoden som valts upp och hur det fungerade att arbeta efter den. I 

resultatdiskussionen kommer resultatets nyckelfynd att relateras till vald teoretisk 

referensram. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Eftersom studien främst har allmänsjuksköterskan i åtanke vid detta arbete så har studier som 

rör palliativt arbete med barn och unga under 18 år valts bort. Studier som berör döende 

patienter inom akutvård har valts bort då akutsjuksköterskornas erfarenheter varit svåra att 

jämföra till följd av skillnader i utbildning och vårdkontext. 

Artiklarnas publiceringsår låg mellan 2006 och 2012 och denna tidsbegränsning begränsade 

urvalet, men gav ändå tillräckligt med material att välja bland. Inget särskilt geografiskt 

område valdes eftersom detta kunde begränsa sökresultatet i allt för stor utsträckning. Det är 

bara studien från Taiwan som har en annan samhällskultur än den västerländska, den valdes 

ändå ut eftersom den innehöll mycket relevanta forskningsresultat kopplat till vård på hospice 

så som den bedrivs i de övriga länderna som ingick i litteraturöversikten. Resultatet i studien 

kan ha påverkats av att de taiwanesiska sjuksköterskorna har en annan syn på liv och död 

genom sin religion, men inget sådant var uppenbart vid granskningen av artikeln. Då 

artiklarna var skrivna på engelska så användes engelsk-svenskt lexikon, trots detta kan brister 

i förståelsen och misstolkningar uppstått. För att minimera detta har artiklarna lästs ett flertal 

gånger och diskuterats. 

Den ursprungliga avsikten var att endast studera sjuksköterskor inom strikt palliativ vård, 

men under sökandet efter artiklar visade det sig att många av de mest relevanta studierna 

rörde även andra vårdkontexter, exempelvis sjukhem. Därför valde vi att inbegripa alla dessa 
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vårdkontexter som innefattar ett palliativt vårdande eller där patienterna har behov av palliativ 

vård. De olika vårdmiljöerna som artiklarna representerar (sjukhem, palliativa enheter, 

hospice, palliativ hemsjukvård), har alla haft som syfte att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter i ett palliativt skede. 

Sökorden som användes var vida men gav större utrymme för att undersöka vad 

sjuksköterskorna upplever genom fler träffar. Om en mer specificering av sökorden skett, så 

hade kanske inte alla relevanta artiklar kommit med. Det blev på det här viset ett stort antal 

artiklar som vi blev tvungna att gå igenom, men med den fördelen att ingen artikel är vinklad 

mot någon speciell upplevelse och i en speciell kontext.  

Analysen gjordes grundligt då den gjordes i flera steg och upprepades ett flertal gånger. 

Detta för att undvika personligt vinklade tolkningar. Genom hela denna analys har målet varit 

att inta en så neutral hållning som möjligt till texten och att försöka undvika feltolkningar 

genom att lägga förförståelsen åt sidan i största möjliga mån. Dock finns en medvetenhet om 

att förförståelsen kan påverka hur resultatet tolkats. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet var det de positiva och negativa effekterna av vårdrelationen och erfarenhetens 

betydelse som var ett genomgående tema som i alla artiklar beskrevs som mycket 

betydelsefullt och hade stor påverkan på sjuksköterskorna.  

Ett annat fynd var att alla sjuksköterskor i studierna talade om sina upplevelser rörande 

patienter i mycket sen palliativ fas, döendet och döden, vilket visar på att det är dessa 

situationer som har störst påverkan på sjuksköterskorna. Till följd av detta så kom 

litteraturöversiktens fokus att ligga på vårdandet i ett sent palliativt skede, som enligt 

SOU:2001:6 definieras som en tidsram av några dagar, veckor eller någon månad. 

Resultatet beskriver också sjuksköterskornas behov av stöd i yrket för att hantera alla 

känslor och hur de som individer påverkas på ett personligt plan av sina upplevelser. 

Sjuksköterskornas behov av stöd i sitt yrkesutövande har visat sig variera relaterat till deras 

erfarenhet inom yrket. Sjuksköterskorna i resultatet betonade vikten av att sätta gränser i sitt 

arbete med patienter och deras närstående. En erfaren sjuksköterska vet ofta hur en patients 

död påverkar henne och kan lättare hålla en professionell distans (Zargham-Boroujeni, et al., 

2008). I resultatet visade det sig att distansen i vårdrelationen ibland kunde leda till ett visst 

känslomässigt avståndstagande från patienten. Detta kan tolkas som ett sätt att skydda sig 
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själv från att bli allt för emotionellt påverkad, samtidigt som vi ser en risk att kvaliteten på 

omvårdnaden av patienterna skulle kunna minska till följd av distans till patienten.  

Long (1997) menar att en förutsättning för att sjuksköterskan ska lyckas med sin 

omvårdnad av patienter är att hon först och främst ser till sin egen hälsa, både känslomässigt, 

fysiskt, mentalt och andligt. Kunskap kring detta är av stor vikt när det gäller utbildning och 

praktisk träning eftersom problem hos personalen påverkar omvårdnaden av patienter (a.a.). 

Moustakas & Constantinidis (2010) resonemang förstärker uppfattningen om att en låg hälsa 

hos sjuksköterskan i riskerar påverka omvårdnaden av patienten.  

Vidare framkommer det i resultatet att de flesta av sjuksköterskorna upplevde svåra 

situationer som hanterbara och att de inte blev överväldigade då stötte på utmaningar. De var 

positivt inställda till sitt arbete och ansåg det som mycket utvecklande och betydelsefullt. 

Nedan beskrivs hur detta förslagsvis kan djupare förstås genom tolkning utifrån begreppen i 

KASAM, begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet samt utifrån den palliativa vårdens fyra 

hörnstenar. 

 

8.2.1 Begriplighet 

Sjuksköterskor upplevde det som viktigt att ge en god vård, att sträva efter att kunna leva upp 

till förväntningar, uppfylla önskningar och att kunna ge patienten ”en god död”. När de 

lyckats i denna strävan kände sig sjuksköterskorna hedrade och glada. Sjuksköterskorna 

uppgav i resultatet att de ville ge en god vård och att det ibland var svårt på grund av 

oförutsägbara situationer. Att uppleva att saker får det utfall som varit syftet kan stärka 

upplevelsen av begriplighet (Antonovsky 2005 s.44).  

För många sjuksköterskor var stödet från kollegor, särskilt av de som var mer erfarna i 

yrket mycket viktigt. Likaså ansågs utbyte av erfarenheter vara av vikt. Genom att ha 

möjlighet att diskutera med kollegor och utbyta dessa erfarenheter kan en begriplighet 

(Antonovsky, 2005, s.44) i yrket skapas. Genom diskussion och reflektion med kollegor kan 

saker och ting framstå som tydligare och lättare att förstå. Genom kollegorna upplevs också 

att man får bekräftelse och stöd i sina egna tankar och handlingar. I de fall då samarbete och 

kommunikation inte fungerade och då man hade motstridiga åsikter i arbetsgruppen upplevdes 

detta som en stor påfrestning. Detta anser vi kan ses som att begripligheten minskar då 

relationerna till kollegor i detta fall inte leder till att man förstår saker som mer 

förnuftsmässiga och gripbara.  
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Sjuksköterskornas behov av stöd i sitt yrkesutövande har visat sig variera relaterat till deras 

erfarenhet. Enligt en studie av Arbon (2003) erhålls erfarenhet hos sjuksköterskan genom ett 

ständigt pågående och fortlöpande samarbete mellan kliniska erfarenheter, upplevelser av 

mening och det egna sättet att uppfatta världen. Detta resulterar i en personlig och individuell 

uppfattning om vad det innebär att ge vård. Genom begripligheten kan sjuksköterskor granska 

verkligheten och sortera de känslor som inte var förväntade vilket tillför en klarhet 

(Antonovsky, 2005, s.44).  

 

8.2.2 Hanterbarhet 

 I resultatet beskriver sjuksköterskorna hur de upplevde att de blev hjälpta i att hantera 

patientens död genom sina relationer med patienten och dennes närstående. Detta kan ses som 

att patient och närstående blir resurser som står till sjuksköterskans förfogande i hanteringen 

av upplevelsen kring patientens död. Antonovsky (2005, s.45) menar att hanterbarhet är 

kopplat till vilka resurser man upplever sig ha för att kunna möta olika situationer och 

problem. Med en hög känsla av hanterbarhet klarar man bättre av att konfronteras med svåra 

situationer och olyckliga händelser i livet utan att själv bryta ihop och fastna i sorgen (a.a.). 

Exempelvis så framkom det i resultatet att vissa sjuksköterskor upplevde en oro för att 

relationen med patienten skulle bli för stark, de menade att detta skulle göra det svårare att 

hålla en professionell distans i vården. Sjuksköterskorna upplevde det svårare att hantera egna 

känslor som uppstod om relationen till patienten var djup. Vi gör tolkningen att om 

sjuksköterskor känner att de inte har resurser att hjälpa dem att hantera dessa olika 

påfrestningar kan det enligt Antonovsky (a.a.), leda till att de känner sig orättvist behandlade 

eller som offer för olika omständigheter. Återkoppling och bekräftelse kan ses som en resurs 

som hjälper sjuksköterskor att hantera den information de har runt omkring sig på 

arbetsplatsen. Genom reflektionerna med arbetskamraterna fick sjuksköterskorna i resultatet 

bekräftelse och stöd i sina egna tankar och handlingar och tillgång till annan information än 

deras egen, vilket vi tolkar stärkte deras känsla av hanterbarhet och även begriplighet 

(Antonovsky 2005, s.44).  

 

8.2.3 Meningsfullhet 

I relationen med patienten och dennes anhöriga upplevde sjuksköterskorna att många svåra 

situationer utmanade dem emotionellt på olika sätt. Att de kunde se vårdrelationen som 
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positiv trots att svåra känslor ibland uppstå kan utifrån Antonovskys teori om KASAM tolkas 

som att sjuksköterskan upplever en känsla av meningsfullhet (2005, s.46). Sjuksköterskorna 

uppgav att fast de ställdes inför utmaningar i relationen till patienten såg de ändå dessa 

utmaningar som värda att lägga emotionell energi och engagemang på (a.a.). Vårdrelationerna 

sågs som ett ömsesidigt givande och tagande som sjuksköterskorna uppgav att de värdesatte. 

Detta anser vi kan vara en bidragande orsak till sjuksköterskornas motivation i detta yrke och 

att de upplever meningsfullhet i sitt arbete. Upplevelsen av att göra skillnad, att genom sitt 

vårdande och sin omtanke om patienten och närstående kunna bidra till ”en god död” tolkar vi 

också som att det gav en känsla av meningsfullhet för sjuksköterskorna. Detta påstående 

stärks i resultatet av att sjuksköterskor uttryckte att de upplevde meningslöshet i arbetet då de 

inte lyckades förhindra lidande för patienten. Om känslan av meningsfullhet påverkas negativt 

så kan hanterbarheten minska vilket skulle göra det svårare för sjuksköterskorna att känna 

motivation i det dagliga arbetet (Antonovsky 2005, s.49). Meningsfullheten skapar i sin tur 

alltså begriplighet och hanterbarhet(Antonovsky 2005, s.81) och begriplighet och hanterbarhet 

kan skapa meningsfullhet.  

 

8.2.4 Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

Kommunikation och relation mellan patient, närstående och personal beskrivs som en 

förutsättning för en god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). I resultatet är just 

vårdrelationen med dess positiva och negativa effekter ett nyckelfynd. Vi gör tolkningen att 

vårdrelationen är av stor betydelse sett ur både ett patientperspektiv och ett 

sjuksköterskeperspektiv. Det framkommer också i vårt resultat att sjuksköterskorna har behov 

av stöd för att kunna hantera de känslor som uppstår i vårdandet. En av hörnstenarna rör Stöd 

till de närstående. Vi kan se att behovet av stöd inte bara gäller närstående och patienter, utan 

även sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan erhåller stöd och får möjlighet att tala om sina 

upplevelser tänker vi att hon i sin tur blir bättre rustad att stödja och lyssna på de anhöriga i 

deras sorg. Här kan vi se att det övriga Palliativa teamet kan utgöra ett betydande stöd i 

arbetet genom gemensam reflektion och diskussion. Resultatet visar att sjuksköterskorna 

kunde uppleva skuldkänslor och meningslöshet i de fall då man inte kunde lindra patientens 

lidande. Detta tolkar vi som en känsla av att inte ha lyckats uppnå en god symtomkontroll. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att innehåll från alla fyra hörnstenar visat sig i och 

spelat roll för vårt resultat. 
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8.3 Betydelse för vårdandet  

Hanterbarheten och begripligheten tolkar vi gör att sjuksköterskorna känner sig mer 

motiverade i sitt arbete och kan hjälpa andra sjuksköterskor att bli lika motiverade. Det 

dagliga samspelet med arbetsgruppen kan inge styrka att hantera pressade situationer vilket 

ökar deras känsla av meningsfullhet eftersom de då blir motiverade. Det ömsesidiga utbytet 

av tankar och reflektioner kollegor emellan ger förstås också tillgång till synvinklar och 

perspektiv som skiljer sig från de man själv tagit i beaktning, vilket vi tror ökar den egna 

kunskapen och förståelsen. 

Vårt resultat visar på att sjuksköterskor är i behov av stöd på arbetsplatsen, balans mellan 

privatliv/arbete och bearbetning av svåra situationer för att kunna hantera känslor som 

uppkommer i vårdandet av döende människor. Denna litteraturöversikt skulle kunna motivera 

till gemensamma återkommande reflektioner på arbetsplatsen där sjuksköterskor med större 

erfarenhet kunde dela med sig av sina kunskaper för att stärka nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Miller (2006) skriver i en studie att de mer erfarna sjuksköterskorna måste 

skapa en miljö som tillåter diskussion och problemlösning med de nya sjuksköterskorna. 

Denna litteraturöversikt indikerar också att ett mentorskap skulle öka kvaliteten på vården 

vilket studien av Miller (2006) stärker genom att beskriva hur erfarna sjuksköterskors 

mentorskap är essentiellt för yrkesutvecklingen av de nya sjuksköterskorna. Nyexaminerade 

sjuksköterskor bör bli uppmuntrade att söka positiva förebilder och reflektera över situationer 

där de kan utvecklas i yrket genom att observera erfarna duktiga sjuksköterskor (a.a.). 

Om sjuksköterskorna får stöd att hantera de känslor som uppstår i arbetet och en ökad 

förståelse för hur känslorna påverkar dem, så tror vi att alla kan vinna på det. Vi anser att 

detta skulle kunna lägga en grund för en bättre vård till patienten och en högre yrkesmässig 

säkerhet hos sjuksköterskorna. 

 

8.4 Slutsats och förslag på vidare studier 

Om arbetet upplevs meningsfullt så motiverar det sjuksköterskor till vårdandet. För att skapa 

förutsättningar till detta så bör arbetet vara begripligt och hanterbart. Brist på stöd, tid, 

kunskap och energi hos sjuksköterskor kan leda till att känslor inte bearbetas vilket i sin tur 

kan leda till stress, utbrändhet och därmed sjukskrivningar och minskad motivation till 

vårdandet. Detta motiverar till vidare studier kring sjuksköterskors arbete och hur det 
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påverkar dem. Framtida forskning kan visa på hur ett adekvat stöd för dem i yrket kan 

utformas och i synnerhet då för de oerfarna sjuksköterskorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 (34) 

 

9 Referensförteckning 

Artiklar markerade med * har använts i resultatet 

*Ablett, J. R. & Jones, R.S. (2006). Resilience and well-being in palliative care staff: A 

qualitative study of hospice nurses´ experience of work. Psycho-Oncology,16. s. 733-740. 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2a uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.  

Arbon, P. (2003). Understanding experience in nursing. Journal of Clinical Nursing. 13. 

s.150–157 

*Arnaert, A. & Wainwright, M. (2008). Providing care and sharing expertise: Reflections of 

     nurse-specialists in palliative home care. Palliative and Supportive Care, 7, s.357–364. 

*Barnard, A., Hollingum, C. & Hartfiel, B. (2006). Going on a journey:understanding 

palliative care nursing. International  Journal of Palliative Nursing, 12 (1). s.6-12. 

Beck-Friis, B. & Strang, P. (2005) (red). Palliativ medicin (3e uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Braun, M., Gordon, D. & Uziely, B. (2010). Associations Between Oncology Nurses´ 

Attitudes Toward Death and Caring for Dying Patients. Oncology Nursing Forum, 37, (1). 

s. 43-49. 

Edward, K-L. & Hercelinskyj, G. (2007). Burnout in the caring nurse: learning resilient 

behaviors. British Journal of  Nursing, 16, (4). s.240-242. 

Friedrichsen, M. (2005). Sjuksköterskan i den palliativa vården- en roll av anpassning och 

balans. I Beck-Friis, B & Strang, P. (Red.). Palliativ Medicin. (s. 378). Stockholm: Liber. 

Friedrichsen, M. & Petersson, L-M. (2005). Sjuksköterskans roll vid symtomkontroll: muntorrhet, 

förstoppning och sömnproblem som exempel. I Beck-Friis, B & Strang, P. (Red.). Palliativ 

Medicin. (s. 259). Stockholm: Liber.  

Friberg, F (red.). (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB.  

*Gerow, L., Conejo. P., Alonzo, A., Davis, N., Rodgers, S. & Williams-Domian, E. (2010). 

Creating a Curtain of Protection: Nurses´ Experiences of Grief Following Patient Death. 

Journal of Nursing Scholarship, 42(2). s.122-129. 

Harris, D.G., Flowers, S. & Noble, S. (2011). Nurses’ views of the coping and support 

mechanisms experienced in managing terminal haemorrhage. International Journal of 

Palliative Nursing, 17, (1). s.7-13. 

*Hov, R., Athlin, E. & Hedelin, B. ( 2009). Being a nurse in nursing home for patients on the 

edge of life. Scandinavian Journal of Caring Science, 23, s.651-659. 

Long, A. (1997). Nursing: A spiritual perspective. Nursing ethics.4(6). s.496-510. 

*Mitchell, A.M., Sakraida, T.J., Dysart-Gale, D & Gadmer, N. (2006). Nurses´ Narratives of 

End-of.Life Care. Journal of hospice and palliative nursing, 8,(4). s.210-221. 

Miller, J.F. (2006). Opportunities and obstacles for good work in nursing. Nursing Ethics, 13 

(5) s.471-487. 

Moustakas, E. & Constantinidis, T.C. (2010). Sources and effects of Work-related stress in 

nursing. Health Science Journal (16) 4. s.210-216 

Norstedts engelska ordbok. (1997). (3:e uppl.). England: Clays Ltd. 

*Pavlish, C. & Ceronsky, L. (2009). Oncology Nurses´Peceptions of Nursing Roles and 

Professional Attributes in Palliative Care. Clinival Journal of Oncology Nursing,13, (4). 

s.404-412.   

Payne, N. (2001). Occupational stressors and coping as determinants of burnout in female 

hospice nurses. Journal of Advanced Nursing, 33, (3). s.396-405. 

Pereira, S-M., Fonseca, A-M. & Carvalho, A-S. (2011). Burnout in palliative care:A 

systematic review. Nursing Ethics, 18, (3). s.317-326. 



24 (34) 

 

*a  Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P-C., Kershek, S., Scherr, 

C.,Ogi, M. & Pincon, D. (2010).What is it so stressful about caring for a dying patient? A 

qualitative study of nurses’ experiences. International Journal of Palliative Nursing, 16, 

(4).s.181-187. 

*b Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P-C., Kershek, S., Scherr, 

C.,Ogi, M. & Pincon, D. (2010). Where do nurses go for help? A qualitative study of 

coping with death and dying. International Journal of Palliative Nursing. 16,(9). s.432-

438. 

Polit, D. & Beck, C.T. (2010). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for 

 nursing Practice (7e uppl.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Simon, S-T.,Ramsenthaler, C., Bausewein, C., Krischke, N. & Geiss, G. (2009). Core 

attitudes of professionals in palliative care: A qualitative study. International Journal of 

Palliative Nursing, 15, (8). s.405-411. 

Socialstyrelsen. (2004). God vård i livets slut. En kunskapsöversikt om vård och omsorg om 

 äldre. Lindesberg: Bergslagens Grafiska AB. 

Socialstyrelsen. (2006). Vård i livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen 

 i landsting och kommuner. Tillgänglig på Internet: 

 http://www.nationellaradetforpalliativvard.se [Hämtad 12-05-16] 

SOU 2001:6. Döden angår oss alla. Värdig vård i livets slutskede. (2001). Slutbetänkande 

 från kommittén om vård i livets slutskede. Fritzes. Tillgänglig på Internet: 

 http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/82/a9b91231.pdf [Hämtad 12-04-01] 

Strang, S., Strang, P. & Ternestedt, B-M. (2002). Spiritual needs as defined by Swedish 

 nursing staff. Journal of Clinical Nursing, 11 .s.48-57. 

World Health Organization. (2012).WHO definition of palliative care. Tillgänglig på Internet: 

 http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [Hämtad 12-03-09]. 

*Wu, H-L. & Volker, D. L. (2009). Living With Death and Dying: The Experience of 

Taiwanese Hospice Nurses. Oncology Nursing Forum, 36 (5). 

Zargham-Boroujeni, A., Mohammadi, R., Haghdoost-Oskouie, S-F. & Sandberg, J.(2008). 

Iranian nurses´preparation for loss: finding a balance in end-of-life care. Journal of clinical 

nursing. 18 (16). s.29-36. 

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. I  F. Friberg. (Red.). Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade  examensarbeten. (s.59). Lund: Studentlitteratur. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nationellaradetforpalliativvard.se/
http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/82/a9b91231.pdf
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


25 (34) 

 

Bilaga 1, Sökmatris 
 
Databas Limits Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Medline  5 år, english, 

nursing (journal 

subset), human 

Nurse perspective, Palliativ care, 92  

Medline  5 år, english, 

nursing (journal 

subset),  human 

Palliative care, Nurse perspective, 

Meaning 

38 Nr 2 

Nurse 

allied 

health 

source 

 

5 år, english, 

palliative care 

(subject heading + 

mesh subject),  

Nurse perspective, Palliativ care, 

Death OR Dying, Meaning 

126 Nr 6 

Nurse 

allied 

health 

source 

 

5 år, english 

Article   

Nurse perspective, Death OR 

Dying, Experience OR Lived 

experience, Palliative care, 

Meaning 

489  

Nurse 

allied 

health 

source 

 

5 år, english 

 

Nurse perspective, Palliative care, 

Death OR Dying, Experience OR 

Lived experience, Meaning, Coping 

192 Nr 3 

Pubmed   Nurse perspective, Palliative care                          126 Nr 4 

cinahl 5 år, english 

human, peer 

rewived, nursing 

(journal subset), 

palliative/ hospice 

care (special 

interest),  

Nurse perspective,  Palliative care, 

Lived  experience OR Experience 

280 Nr 10, 7, 1 

Manuell 

sökning 

I valda artiklars 

referenslistor 

 3 Nr 5, 8, 9 
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Författare 
 

Artikel År, Land, 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat 

Wu H-L. & 

Volker D.L. 

1. Living With 

Death and 

Dying: The 

Experience of 

Taiwanese 

Hospice Nurses. 

 

 

2009. 

Taiwan. 

Oncology 

Nursing 

Forum. 

 

Att undersöka och 

beskriva 

Taiwanesiska 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

palliativ vård.  

Sjuksköterskeperspektiv. 

Kvalitativ studie baserad 

på en hermeneutisk 

fenomenologi. 

Sex hospice i centrala och 

södra Taiwan. 

Inklusionskriterier: 

Registrerad 

sjuksköterska. Arbeta 

med hospicevård. 

Metod: 14 taiwanesiska 

hospice  

sjuksköterskor  

intervjuades, 

inspelningarna 

transkriberades och 

analyserades med hjälp 

av Colaizzis riktlinjer. 

 

Fyra huvudteman hittades samt tre subteman. 

Huvudtema 1: Att träda in i ”hospice-världen”. 

Refererar till sjuksköterskans val av att vårda döende 

patienter och hennes process till att bli erfaren inom 

yrket. 

Huvudtema 2: Att hantera det dagliga arbetet. 

Refererar till sjuksköterskans yrkesroll och dagliga 

omvårdnad som i sin tur har 3 subteman; 

Subtema 2.1: Att ge en holistisk, meningsfull omvårdnad  

genom en nära relation. 

Detta ger sjuksköterskan värdefull insikt i patientens 

upplevelse.  

Subtema 2.2: Att bemöta och hantera negativa 

föreställningar om hospicevård. 

Sjuksköterskan arbetar för att ändra allmänhetens och 

patienternas negativa bild av hospice och tabubelagda 

bild av döden och döendet. 

Subtema 2.3: Att hantera döendeprocessen. 

Refererar till sjuksköterskans försök att uppfylla döende 

patienters önskningar och hennes utmaningar i form av 

att hjälpa patienterna i döendefasen. 

Huvudtema 3: Leva med utmaningarna. 

Refererar till hur sjuksköterskorna handskas med stress, 

svårigheter och utmaningar inom yrket. 

Huvudtema 4: Att skörda belöningen. 

Refererar till sjuksköterskans positiva feedback från 

patienter och deras anhöriga. Att hon får känna sig glad 

och värdefull. 

 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 
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Hov R., 

Athlin E. & 

Hedelin B.  

 

2. Being a nurse 

in nursing home 

for patients on 

the edge of life. 

 

 

2009. Norge. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science. 

 

Att skapa en djupare 

förståelse för vad det 

innebär att vara 

sjuksköterska med 

patienter i livets 

slutskede. 

Sjuksköterskeperspektiv. 

Kvalitativ studie baserad 

på en hermaneutisk 

fenomenologi. 

Två sjukhem i Norge.  

Inklusionskriterier: 

Registrerad 

sjuksköterska. Erfarenhet 

av att arbeta på ett 

sjukhem. 

Metod:14 sjuksköterskor 

blev intervjuade vid två 

tillfällen. Alla intervjuer 

blev transkriberade, 

analyserade och 

kategoriserade enligt Van 

Manen. 

. 

 

Analysen visar på en essens, två huvudteman samt  

fyra subteman:  

Essens: Att vara en ensam och envis kämpe mellan  

två motsatta poler/ytterligheter. 

Genom hela analysen så framkom sjuksköterskornas 

känsla av att det alltid var någon som var missnöjd i olika 

sammanhang inom yrket.  

Huvudtema 1: Strävan efter att göra rätt och gott. 

Sjuksköterskorna ville göra ”rätt” för patienterna, men 

uppgav att de ofta hamnade i konflikt angående synen på 

detta.  

Subtema 1.1: Att känna sig säker men i sällskap av en 

osäkerhet. 

Balansen mellan kollegors åsikter och patienters viljor 

kunde vara svår. 

Subtema 1.2: Att vara fängslad mellan för stort ansvar  

och för lite formell makt. 

Sjuksköterskorna kunde sig ensamma och att läkarna inte 

prioriterade sjukhemspatienterna. 

Huvudtema 2: Att vara en utsatt/sårbar hjälpare –  

belöningen och priset/kostnaden. 

Att möta en bedrövad och maktlös patient i livets  

slutskede var en utmaning för sjuksköterskan såväl  

professionellt som medmänskligt.  

Subtema 2.1: I behov av känslomässigt beskydd i ett 

 professionellt engagemang. 

Sjuksköterskorna ansåg det utvecklande att vårda döende 

patienter. En ”bra” död skapade känslor av 

professionalitet, men yrket var också emotionellt tungt 

ibland, vilket de kunde behöva hjälp att handskas med. 

Subtema 2.2: Känslor av att vara underskattad trots 
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 professionell stolthet. 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara stolta över sin 

yrkeskompetens, men kände sig underskattade av 

läkarna. 

 

Gerow L., 

Conejo P., 

Alonzo A., 

Davis N., 

Rodgers S. & 

Domian-

Williams E.  

3. Creating a 

Curtain of 

Protection: 

Nurses' 

Experiences of 

Grief Following 

Patient Death. 

 

 

2010. USA. 

Journal of 

Nursing 

Scholarship. 

 

Att beskriva den 

levda upplevelsen 

hos sjuksköterskan 

omkring patientens 

död. 

Sjuksköterskeperspektiv. 

Kvalitativ studie baserad 

på fenomenologi.  

Inklusionskriterier: 

Registrerad sjuksköterska 

med erfarenhet av att 

vårda döende patienter. 

Metod: 11 sjuksköterskor 

fick välja plats för 

semistrukturerade 

intervjuer. Dessa spelades 

in och transkriberades. 

Hermeneutisk analys av 

insamlad data. 

Analysen visade på fyra teman:  

Tema 1:En ”givande och tagande”- relation överträffar 

den rent yrkesmässiga relationen. 

Sjuksköterskan fick värdefulla kunskaper av relationen 

med patienten. 

Tema 2: Erfarenheter av döende patienter är 

normgivande för sjuksköterskan. 

Tidigare upplevelser hos sjuksköterskan påverkar hur 

hon vårdar i framtiden.  

Tema 3: Sjuksköterskans coping beror på hennes livssyn 

och vårdhandlingar. 

Sjuksköterskans syn på döden satte patientens död i ett 

perspektiv och hjälpte henne att handskas med 

upplevelsen. 

Tema 4: Genom ”kategorisering” av upplevelserna så 

kan professionaliteten bibehållas. 

När sjuksköterskorna upplevde motstridiga känslor i 

vårdandet, så blev de hjälpta av att ”lägga undan” de 

tunga känslorna. 

 

Arnaert A.,  

& Wainwright 

M. 

4. Providing care 

and sharing 

expertise: 

Reflections of 

nurse-specialists 

in palliative 

2009. 

Kanada. 

Palliative 

and 

Supportive 

Care.  

Att undersöka 

upplevelserna, 

erfarenheterna och 

reflektionerna hos 

palliativa 

sjuksköterskor inom 

Sjuksköterskeperspektiv.

Kvalitativ studie., 

Inklusionskriterier: 

Metod:  Fem palliativa 

sjuksköterskor fick välja 

plats för 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier. 

Huvudkategori 1: Att acceptera sina egna begränsningar 

och ”mänsklighet”. 

Erfarenhet i yrket gjorde inte att känslorna trubbades av 

och man kan inte ha alla svar. 

Subkategori 1.1: Att be om hjälp.  
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home care. 

 

 

palliativ 

hemsjukvård. 

 

semistrukturerade 

intervjuer. Datan 

analyserades sedan med 

hjälp av en 

innehållsanalys baserad 

på Strauss & Corbins´ 

konstanta 

jämförelsemetod. 

Sjuksköterskan litar på sin egen och andras kompetens 

och stöttar varandra. 

Subkategori 1.2: Att lära under resans gång. 

Sjuksköterskorna uppdaterar sig med kurser och liknande 

för att hålla en hög kvalitet på vården. Den största 

kunskapen fick de dock av sin erfarenhet av vårdandet. 

Subkategori 1.3: Att handskas med emotionella 

utmaningar. 

Sjuksköterskan kunde vara i emotionella situationer utan 

att bli överväldigade, men insåg också att de ”bara” är 

människor. 

Subkategori 1.4: Att interagera med patienters anhöriga. 

Sjuksköterskorna uppgav att de anhöriga bidrog väldigt 

mycket till att vården av patienten blev bra. 

Huvudkategori 2: Bygga upp ett samarbete. 

Alla inblandade måste ha ett bra samarbeta för att kunna 

ge en god vård till patienten. 

Subkategori 2.1: Samverka. 

Sjuksköterskorna ger varandra ”pusselbitar”och 

samarbetar. 

Subkategori 2.2: Dela information. 

Information är en maktfaktor och mycket viktig att dela. 

Subkategori 2.3: Att leda sjuksköterskor i 

hemsjukvården. 

De specialiserade sjuksköterskorna hjälper 

sjuksköterskorna i hemsjukvården. 

Subkategori 2.4: Att inte vara fördömande. 

Sjuksköterskorna visade tolerans mot varandra. 

Huvudkategori 3: Teamarbete och implementering av 

palliativa hemsjukvårdteam. 

Ett bra teamwork skapar förutsättningar för god 
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arbetstillfredsställelse. 

Mitchell 

A.M., 

Sakraida T.J., 

Dysart-Gale 

D. & Gadnner 

N.  

5. Nurses' 

Narratives 

of End-of-Life 

Care. 

 

 

2006. USA. 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor 

förlikar sig med 

döden och döende, 

för att skapa en 

djupare förståelse för 

hur sjusköterskorna 

tänker och talar om 

livets slutskede.  

 

Sjuksköterskeperspektiv 

Kvalitativ studie.  

Två sjukhus i USA. 

Inklusionskriterier: 

Registrerad sjuksköterska 

som arbetar med att ge 

vård i livets slutskede. 

Metod: 19 sjuksköterskor. 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades. 

Analysen gjordes med en 

kvalitativ 

dataanalysteknik baserad 

på Miles & 

Hubermans´metod. 

Tre teman identifierades: 

Tema 1: Spirituell kunskap.  

Frågor runt liv och död är centrala hos människan och 

baseras på våra religiösa, filosofiska eller moraliska 

principer. Sjuksköterskorna talade om döden i dessa 

termer. 

Tema 2: Vetenskaplig förklaring.  

Vetenskapen både säger emot och talar för våra 

spirituella beskrivningar av döden. Sjuksköterskorna 

förklarade döden i termer av patologiska konsekvenser. 

Tema 3: Historisk förståelse.  

Att observera upplevelser så som de erfars i den kontext 

de erfars. Sjuksköterskornas upplevelser förstods genom 

berättelserna. 

Pavlish C. & 

Ceronsky L.  

6. Oncology 

nurses´perceptio

ns of nursing 

roles and 

professional 

attributes in 

palliative care. 

 

 

2009. USA.  

Clinical 

Journal of 

Oncology 

Nursing.  

Att undersöka 

onkologisjukskötersk

ors upplevelse av 

palliativ vård. 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

Kvalitativ studie.  

Tre sjukhus i USA. 

Inklusionskriterier: 

Erfarenhet av att ge 

palliativ vård. 

Metod: 33 

onkologisjuksköterskor 

deltog i gruppträffar med 

semistrukturerade 

intervjuer.  Dessa 

spelades in och 

transkriberades. Analys 

med hjälp av en 

Fem roller ansågs av sjusköterskorna vara grunden i 

vårdandet: att lära, att vårda, att koordinera, att vara 

talesman för patienten och att vara flexibel. 

Den kliniska praktiken beskrevs i termer av 7 attribut: 

1. Klinisk expertis.  

Att vara kunnig uppgavs som ett stort ansvar. 

2. Ärlighet. 

Ärlighet upplevdes som grunden för en tillitsfull relation 

med patienter och deras anhöriga. 

3. Familjeorientation. 

Att vara patientens ”talesman”, men också stötta 

familjen. Kunna ”bygga broar” mellan 

familjemedlemmar och att se patienten i relation till sina 

anhöriga upplevdes som mycket viktigt i den palliativa 
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kategorisk 

innehållsanalys av 

narrativ data. 

vården. 

4. Perceptiv uppmärksamhet.  

Att kunna se outtalade behov hos patienten och använda 

sin intuition ingick i sjuksköterskornas strävan efter att 

ge en så bra vård som möjligt. 

5. Närvaro. 

Sjuksköterskorna uppgav vikten av att var närvarande, 

både fysiskt och mentalt. 

6. Samverkan. 

Alla måste arbeta mot samma mål för att vården ska bli 

så bra som möjligt. 

7. Varsamhet. 

Vården måste ske varsamt och med värme för att 

patienten ska känna att sjuksköterskan ”bryr sig om” på 

ett genuint sätt. 

Peterson J., 

Johnson M., 

Halvorsen B., 

Apmann L., 

Chang P-C., 

Kershek S., 

Scherr C., Ogi 

M. & Pincon 

D.  

7. What is it so 

stressful about 

caring for 

a dying patient? 

A qualitative 

study 

of nurses’ 

experiences. 

 

 

2010. USA. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing,  

Att undersöka 

upplevelsen hos 

sjuksköterskor och 

deras specifika oro 

rörande omvårdnaden 

av den döende 

patienten. 

. 

Sjuksköterskeperspektiv. 

Kvalitativ studie baserad 

på grounded theory. 

Inklusionskriterier: 

Erfarenhet av att vårda 

döende patienter. 

Metod: 15 sjuksköterskor 

och 

sjuksköterskestudenter 

intervjuades både direkt 

och online. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. En 

kategorisk 

innehållsanalys gjordes. 

Tre huvudteman framkom. 

Huvudtema 1: Personliga bekymmer/ oro. 

Tillräckligt med tid för patienterna och att kunna ge 

professionell vård oroade sjuksköterskorna. 

Huvudtema 2: Oro rörande patienten. 

Sjuksköterskan ville bidra till en så bra död som möjligt. 

Att ge rätt information vid rätt tillfälle oroade 

sjuksköterskorna. 

Huvudtema 3: Oro rörande de närstående. 

Sjuksköterskorna uppgav att i många situationer med 

döende patienter så fokuserade de mer på de anhöriga. 
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Barnard A., 

Hollingum C. 

&  Hartfiel B. 

8. Going on a 

journey: 

understanding 

palliative care 

nursing. 

 

 

2006. 

Australien. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing,  

Att beskriva en grupp 

sjuksköterskors 

förståelse av sin 

upplevelse av att vara  

palliativ 

sjuksköterska.  

Sjuksköterskeperspektiv.

Kvalitativ, 

fenomenologisk studie.  

Palliativ enhet. 

Inklusionskriterier: 

Registrerad sjuksköterska 

inom palliativ vård. 

Metod: 15 palliativa 

sjuksköterskor deltog i 

intervjuer vilka sedan 

transkriberades och 

analyserades i fler steg 

enligt Dahlgren & 

Fallsberg. 

Analysen identifierade och beskrev fem vägar att förstå  

upplevelsen av att arbeta som palliativ sjuksköterska. 

Föreställning 1: Att göra allt man kan. 

Att genom sitt vårdande skapa så hög livskvalitet som 

möjligt för patienten. 

Föreställning 2: Skapa närhet. 

Sjuksköterskorna beskrev relationen med patienten som 

en resa där de skapade tillit genom att gå igenom bra och 

dåliga erfarenheter tillsammans. 

Föreställning 3: Arbeta som ett team. 

När alla arbetar mot samma mål så blir vården adekvat 

för patienten och underlättar för sjuksköterskan. 

Föreställning 4: Skapa mening i livet. 

Sjuksköterskorna förstod sina upplevelser relaterat till 

deras egna liv. Deras religiösa eller andliga 

föreställningar skapade mening. 

Föreställning 5: Att själv må bra. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att dra 

gränser mellan sitt arbete och privatliv, och få stöd av 

kollegor. 
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Ablett  J. R. & 

Jones R.S.P. 

9. Resilience and 

well-being in 

palliative care 

staff: A 

qualitative study 

of hospice 

nurses’ 

experience of 

work. 

 

 

2006. UK. 

Psycho-

Oncology 

 

Att beskriva hospice 

sjuksköterskors 

upplevelse av sitt 

arbete.  

Sjuksköterskeperspektiv 

Kvalitativ studie baserad 

på grounded theory. 

På ett Hospice i UK. 

Inklusionskriterier: Att 

arbeta med att vårda 

palliativa patienter. 

Metod: 10 sjuksköterskor 

deltog i semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades.  

Analysen gjordes genom 

tematisk analysteknik, 

IPA. 

Tio teman identifierades: 

Tema 1: Ett aktivt val att arbeta inom palliativ vård. 

Sjuksköterskorna uppgav att det var positivt att arbeta 

inom palliativ vård. 

Tema 2: Tidigare erfarenheter influerar vården. 

De ville ge bättre eller lika bra vård som de tidigare 

erfarit.. 

Tema 3: Personliga attityder gentemot vården. 

Sjuksköterskorna strävade efter att ”göra skillnad”. 

Tema 4: Personliga attityder gentemot livet och döden. 

De uppgav att de var mer medvetna om sin egen 

dödlighet när de arbetade med palliativa patienter. 

Tema 5: Kännedom om sin egen andlighet. 

Deras spiritualitet hjälpte dem att förstå patienternas 

behov. 

Tema 6: Personliga attityder gentemot arbetet. 

Sjuksköterskorna upplevde en hängivenhet i sitt arbete 

och deras vilja att ha kontroll. 

Tema 7: Aspekter av arbetstillfredsställelse. 

Fler faktorer påverkade deras arbetstillfredsställelse, 

miljön, kollegorna och hanterbar arbetsbelastning. 

Tema 8: Aspekter av stress relaterat till arbetet. 

Kommunikation med patienter och anhöriga och tung 

arbetsbörda skapade stress och frustration. 

Tema 9: Copingstrategier. 

Att få reflektera med kollegor, humor och en hälsosam 

balans mellan arbete och privatliv hjälpte 

sjuksköterskorna att handskas med svåra upplevelser och 

sina känslor. 

Tema 10: Personliga hinder och gränser. 

De känslomässiga påfrestningarna minskades genom att 
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sjuksköterskorna upprätthöll en professionell attityd i 

arbetet. 

 

Peterson 

J., Johnson 

M., Halvorsen 

B., Apmann 

L., Chang 

P., Kershek 

S., Scherr 

C., Ogi M. 

& Pincon D. 

 

10. Where do 

nurses go for 

help? A 

qualitative study 

of coping with 

death and dying. 

 

 

2010. USA. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

Att undersöka vilka 

resurser som 

sjuksköterskor 

använder sig av för 

att handskas med 

patienters död. 

Sjuksköterskeperspektiv. 

Kvalitativ studie baserad 

på grounded theory.. 

Inklusionskriterier: 

Erfarenhet av att vårda 

döende patienter. 

 Metod: 15 sjuksköterskor 

och sjuksköterske-

studenter deltog i  

intervjuer och online-

enkäter som spelades in 

och transkriberades.  En 

kategorisk 

innehållsanalys gjordes. 

Sjuksköterskorna uppgav många sätt att handkas med 

patientens död, men två teman identifierades under 

analysen:  

Tema 1: Inre resurser.  

Att behålla professionell distans och synen på döden 

hjälpte sjuksköterskorna att handskas med död och 

döende. 

Tema 2: Yttre resurser. 

 Stöd från andra, patienter och deras anhöriga och 

sjuksköterskornas andliga övertygelser hjälpte dem att 

klara av patienternas död. 


